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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: oi%5 /BGDĐT-CTHSsV Hà Nội, ngày sỊ£ tháng 6 năm 20ì 5
V/v phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng 
viêm đường hồ hấp cấp vùng Trung Đông 

do vi rút Corona (Mers-Cov)

P-ớứlTẶ
Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
U?JS t/Ị - Các đại học, học viện, trườiig đại học, cao đẳng

và trang cấp chuyên nghiệp.

Đ kh bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi 
rút Corona gây ra (gọi tắt là Mers-Cov) đang bùng phát tại 09 quốc gia vùng 
Trung Đông và đã lan đến 17 quốc gia khác, trong đó đáng chú ý có những quốc 
gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines. Đây ià dịch bệnh truyền 
nhiễm cấp tính nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và 
văc xin phòng bệnh. Bệnh lây từ người sang neười qua đường tiếp xúc gần, hoặc 
nước bọt.

Nhằm chủ động kiếm soát, ngăn chặn dịch lây nhiễm vào Việt Nam, ngày 
03 tháng 6 năm 2015, Thủ tưóttg Chính phủ đã có Công điện số 790/CĐ-TTg về 
việc phòng? chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung 
Đông do vi rút Corona (Mers-Cov).

Đe ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có 
hiệu quả nhất trong trường học, Bộ Giáo dục và Đảo tạo yêu cầu các sở giáo dục 
và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đắng và trưng cấp chuyên 
nghiệp chủ động phối họp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương 
triển khai một số biện pháp sau:

L Thực hiện nghỉêm túc các nội dung trong Công điện số 790/CĐ-TTg của 
Thủ tưcmg Chính phủ ngày 03/6/2015 về việc phòng, chống dịch bệnh gây Hội 
chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-Cov).

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng 
chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rứt Corona (Mers-Cov), quản lý tốt 
sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên 
trong nhà trường. Thông báo ngay cho các đon vị y tế sở tại khi phát hiện có trẻ 
em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường 
mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sình, sinh viên, giáo 
viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả của bệnh 
do vi rút Corona (Mers-Cov) và các biện pháp phòng chống. Giáo dục học sinh, 
sinh viển làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia 
đình và cộng đồng về phòng, chống địch bệnh do vi rút Corona (Mers-Cov). 
Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh.
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4. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phấm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ 
nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, sinh viên} giáo viên, 
giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.

5. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công 
trình cấp nước, công trình vệ sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc 
thục hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 
trường trường học theo quy định.

Nhận đưọ’c công văn nảy, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, 
học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyển nghiệp chỉ đạo tố chức 
triến khai thực hiện kịp thời và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xuất hiện 
dịch bệnh xảy ra tại cơ sở theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 35 Đại c ồ  Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Điện thoại/Fax: 04 
38694029. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trường (để b/c);
- Các Thứ trường (để p/h chỉ đạo);
- Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- ƯBND các tinh, thành phố (để p/h chỉ đạo);
- Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDTX,

GDCN, GDDT, Cục NG&CBQLCSGD (để 
p/h thực hiện);

- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT> Vụ CTHSSV.
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